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SAKEN GJELDER: 
DRIFTSTILSKUDD 2018 - BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Driftstilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner er på kr 50 000,- og fordeles mellom søkerne 
på følgende måte:  
 
Børsa søndagsskole    kr. 5 000,-  
Ekornet 4H    kr. 12 000,-  
Ungdomsklubben Thunder   kr. 14 000,-  
Gaupa 4H    kr 12 000,-  
Go´kveld-klubben    kr. 7.000,-  
 
Midlene vil bli overført lagene i løpet av kort tid.  
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kulturmidler fra Børsa søndagsskole – datert 30.03.2018 (Ikke utsendt)  
2. Søknad om kulturmidler fra Ungdomsklubben Thunder – datert 24.03.2018 (Ikke utsendt)  
3. Søknad om kulturmidler fra Gaupa 4H – datert 12.03.2018 (Ikke utsendt)  
4. Søknad om kulturmidler fra Go´kveld-klubben– datert 30.04.2018 (Ikke utsendt)  
5. Søknad om kulturmidler fra Ekornet 4H – datert 14.04.2018 (Ikke utsendt) 
6. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune (Ikke utsendt) 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Det er i 2018 kr 50 000,- til fordeling til barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er fem søkere i 
2018, hvor det er to søkere blant kommunens 4H-lag. Videre er det tre søknader fra organisasjoner 
i det aktive miljøet ved Børsa menighetshus, henholdsvis Børsa søndagsskole, Go-kveld-klubben 
og Ungdomsklubben Thunder. 
 
Kulturmidlene for 2017 er utlyst på kommunens hjemmeside, gjennom annonser i lokalavisene og 
ved brev til lag og organisasjoner.  
 
Under følger en kort oppsummering av driftsnivå og aktiviteter hos lagene som innstilles til støtte.   
 
Børsa søndagskole har tilhold på Menighetshuset i Børsa. De samles ca. to ganger i måneden, i 
forbindelse med gudstjeneste. De har 25 betalende medlemmer, men i løpet av 2017 er det gitt et 
tilbud til ca. 40 barn. Målgruppa er barn i alderen 3 – 10 år. Søndagsskolen er tilknyttet 
landssammenslutningen Søndagsskolen Norge. Tilbudet drives godt, de har kontinuitet på 
ledersida. Laget er en del av det aktive miljøet i og rundt Børsa bedehus.  
 
Ekornet 4H har base på Jåren, men er 4H-klubb for både Jåren og Kirkesida. Klubben har 44 
medlemmer, hvilket er et solid antall når det rekrutteres medlemmer fra to små skolekretser. De 
har igjen lagt bak seg et aktivt år. Regnskapet for 2016 viser en inntektsside på kr 108 000,- og en 



utgiftsside på kr 65 000,-. Det store overskuddet har med fylkesleiren arrangert av Ekornet 4H 
sommeren 2015. Ekornet 4H er påpasselige med å sende medlemmer på treff, kurs og landsleirer.  
 
Gaupa 4H er 4H-klubben på Viggja. Laget har god aktivitet og mye av aktiviteten skjer i 
Viggjarheim. Laget følger gode 4H-tradisjoner hva gjelder prosjekter og drift.  
 
Klubben har i 2017 en omsetning på ca kr 50 000,-, hvor de blant annet har investert i lavvoer og 
annet turutstyr.  
 

Go´kveldklubben er et tilbud for barn som har tilhold på Børsa menighetshus. I 
årsmeldinga si står følgende:  

 Go`kveld klubben er for barn i 5 – 7 klasse i Skaun kommune. Vi er tilsluttet Acta barn og unge i 
Normisjon og får besøk av barne- og ungdomsarbeidere fra Acta Trøndelag. Vi holder til i Børsa 
Bedehus i kjellerstua. 

 
Dette er et tilbud som har bestått i mange år, og som har stor oppslutning om klubbkveldene sine. 
Det er 31 registrerte medlemmer i 2018. Klubben har blant annet investert i billiardbord i løpet av 
2017.   
 
Ungdomsklubben Thunder har også i 2017 hatt et godt og aktivt år. I søknaden sin beskrives 
aktiviteten til Thunder slik:  

 Ungdomsklubben Thunder er en underavdeling til Børsa Normisjon. Klubben er for ungdommer 
fra 8. klasse og oppover, og som møtes på Børsa bedehuset annenhver fredag. Mellom 15-25 
ungdommer møter opp hver kveld, og disse kommer fra hele Skaun kommune. På klubbkveldene 
har vi aktiviteter som: Brettspill og kortspill, PlayStation/singstar, matlaging, bordtennis, bowling, 
leker og andre aktiviteter både ute og inne. Klubben er en kristen rusfri ungdomsklubb, som er 
åpen for absolutt alle. 

 
Thunder har ca 40 medlemmer og opp mot 50 forskjellige brukere. Klubben må ses på som et 
svært viktig ungdomstilbud i Skaun kommune.   
 
VURDERING 
For 2018 er det fem barne- og ungdomsorganisasjoner som søker om støtte, hvorav alle er 
berettiget støtte.    
 
En kan lese ut i fra søknadene at 4H fortsatt har god drift i sine lag. Det er et bilde på at tradisjoner 
og langsiktighet ofte kan være med å trygge drift og skape aktivitet.   
 
Årets søknadsmasse vitner ikke om stor bredde i aktiviteten på barne- og ungdomsområdet. Det 
bør være et mål for vekstkommunen Skaun at det etableres nye eller vekkes til live nedlagte barne- 
og ungdomsorganisasjoner i kommunen.  
 
Rådmann har innstilt tilskudd etter driftsnivå, anslåtte behov og medlemstall.  
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Tildeling av tilskudd i henhold til budsjett.  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 


